قوانين جديد کرونا
از  17نوامبر 2020

برای جلوگيری از گسترش شديد ويروس کرونا ،از  17نوامبر  2020مقررات سختگيرانه تری صورت ميگيرند .اين قوانين درحال حاضر تا 6
دسامبر  2020اعتباردارند.


در کل اطريش محدوديت خروج از خانه درتمام روز )از ساعت  0تا  12شب( بر قرارميباشد .استثنا به طور مثال برای رفت وآمد به
محل کار ،خريدهای ضروری ،کمک به ديگران ،ورزش و يا حرکت در فضای باز وجود دارد.



همچنين محدوديت های ارتباطات اجتماعی :افراد يک خانواده فقط با يک نفر از خانواده ديگر ميتوانند مﻼقات داشته باشند )به عنوان
مثال شريک زندگی ،نزديکترين بستگان(.
فقط فروشگاها ومغازه های نيازهای روزانه باز هستند .به طور مثال :سوپرمارکت های موادغذايی و بهداشتی ،داروخانه ها ،بانک ها،
پمپ بنزين ها ومغازه های دخانيات .امکان زمان باز بودن بين  6ﺻبﺢ تا  7عﺻر می باشد.




درتمامی مدارس آموزش از راه دوربرگزار می شود .در ﺻورت لزوم ،امکان مراقبت و پشتيبانی وجود دارد.




مهد کودک ها و کودکستان ها نيز در ﺻورت نياز مراقبت از کودکان را در اختيار می گذارند.
در مراکز مراقبت مانند خانه سالمندان فقط يک بازديد کننده درهفته برای هر ساکن مجاز است .اين مورد در بيمارستان ها هم ﺻدق
می کند  ،در ﺻورتی که بيمار بيشتراز يک هفته در بيمارستان بستری باشد .استثنا برای کودکان ،افراد معلول و بانوان باردار وجود
دارد.



اماکن ورزشی و استخرهای سرپوشيده بسته می باشند .ورزش های حرفه از اين مورد مستثنی می باشند.

موارد زير همچنين اعتبار دارند:


تا حد امکان در خانه بمانيد.



در اماکن عمومی سر پوشيده ،به طور مثال هنگام خريد و يا انجام کاری ،بايد دهان و بينی خود را پوشانده وحداقل فاﺻله يعنی يک
متر را رعايت کنيد .اين مورد در ﺻورت استفاده از وسايل نقليه عمومی نيز ﺻدق می کند.



در تمامی اماکن عموی حداقل فاﺻلۀ يک متر را از افرادی که با شما در يک خانه سکونت ندارند را رعايت کرده و دهان و بينی خود
را بپوشانيد.



رستوران ها به طور کل بسته خواهند بود .غذا و نوشيدنی را می توان از رستوران ها بين ساعت  6ﺻبﺢ تا  7عﺻرتحويل گرفت ويا
ازطريق سرويس تحويل سفارش داد.



تمام ريدادها و مناسبت های شخﺻی ،مانند مراسم ازدواج و يا تولد ممنوع می باشند .با حضور حداکثر  50نفر ،مراسم خاکسپاری
همچنان مجاز است.



همه رويدادها کنسل شده اند .تئاترها  ،سينماها و سالن های کنسرت بسته می باشند.
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